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شرح: 
ش��وراي عالي انق��اب فرهنگ��ي در جلس��ه 531 و 532 و 533 مورخ 9 و 
از كرس��ي هاي  1382/10/30 و 1382/11/7 تش��كيل هيئ��ت حماي��ت 
نظريه پردازي و مناظره )ويژه معارف و علوم انس��اني( را به اين شرح تصويب 

كرد: 
م��اده 1� ب��راي تدوي��ن برنامه ه��ا و سياس��ت هاي اجراي��ي و آيين نامه ها و 
دس��تورالعمل هاي الزم براي تحقق اهداف و هدايت و نظارت بر كرس��ي هاي 
نظريه پردازي هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره، با اهداف 

و تركيب زير تشكيل مي شود. 
ماده 2� اهداف و سياست ها: 

1� حمايت ويژه از مباحثات روش��مند و قاب��ل داوري و تبديل آن به تجربه 
انباشته و جمع بندي شده. 

2� زمينه س��ازي ويژه براي نهض��ت توليد و عرضه نظريه اس��امي در علوم 
انساني. 

3� علم��ي كردن مج��ادالت و تخصصي كردن گفتگوه��اي فرهنگي و ايجاد 
فرصت رس��مي و علم��ي و قانوني براي عرضه ايده ها و نقد و كالبد ش��كافي 

آنها. 
4� نهادينه س��ازي آزادي انديشه و بيان و امكان تبادل آراي علمي با رعايت 

اخاق و منطق گفتگو و قانون اساسي. 
5� كاس��تن از تنش ها و بحران هاي فرهنگي و مهار غوغا ساالري، عوام زدگي 

و عوام فريبي در مباحث فرهنگي و ديني در سطح دانشگاه. 
6� تش��ويق نخبگان و مراكز علمي كش��ور به ارائه نظريات پژوهشي و توليد 
نظريه در علوم انس��اني با اتكا به مباني اسامي به منظور خروج از جزم هاي 

ترجمه اي و وارداتي و نيز تحجر و قشري گري. 
7� پاس��خگويي به نيازهاي فكري و معرفتي و اطاع رساني در مسائل علمي 

و فرهنگي مورد توجه دانشگاهيان. 
8� شفاف س��ازي محل نزاع و ابهام در جبه��ه بندي هاي فكري و فرهنگي و 

جمع بندي علمي مباحث مهم به منظور رشد فرهنگي جامعه. 
ماده 3� تركيب اعضا: 

1� رئيس فرهنگستان علوم )رئيس هيئت(
2� دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي

3� رئيس جهاد دانشگاهي
4� رئيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه

5� رئي��س پژوهش��گاه عل��وم انس��اني و مطالعات 
فرهنگي

6� رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامي
7� معاون پژوهشي مديريت حوزه علميه قم

8� س��ه نفر از ش��خصيت هاي فرهنگي به پيشنهاد 
وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارش��اد 
اسامي و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 

در دانشگاهها
تبص��ره: اعض��اي بند 8، ه��ر كدام از بي��ن دو نفر 
پيشنهادي با تصويب شوراي عالي انقاب فرهنگي 

انتخاب مي شوند. 
9� ي��ك نفر از ش��خصيت هاي صاحبنظر در زمينه 

هنر به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر
10� چهارنفر از صاحبنظران در حوزه علوم انساني و معارف اسامي با انتخاب 

شوراي عالي انقاب فرهنگي. 
تبصره: احكام اعضاي حقيقي را رئيس جمهور صادر مي كند. 

ماده 4� اين هيئت در فرهنگستان علوم تشكيل مي شود. 
ماده 5� هيئت هر 6 ماه يك بار گزارش جامعي از عملكرد خود را به شوراي 

عالي انقاب فرهنگي ارائه مي كند. 
تبص��ره: حوزه فعالي��ت اين هيئت صرفاً  به علوم انس��ان و معارف اس��امي 
اختصاص دارد و برنامه ريزي كرسي هاي مزبور در حوزه علوم و فنون براساس 

ساير مصوبات موضوعه خواهد بود. 
ماده 6� دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، نهاد نمايندگي، جهاد دانشگاهي، سازمان 
صدا و س��يما و كلي��ه نهادهايي كه از بودجه عموم��ي بهره مندند موظف به 
هم��كاري با اين هيئت و رعايت مصوبات آن در خصوص كرس��ي هاي مزبور 

خواهند بود. 
تبص��ره: اين طرح، در صدد ايجاد انحصار و محدوديت در برگزاري جلس��ات 
مش��ابه نمي باش��د و نهادهاي مزبور، جلس��ات و ميزگردهاي معمول خود را 
كماكان مي توانند مس��تقل از اين هيئت و در چارچوب سياس��ت هاي كلي و 

ضوابط اجرايي، ادامه دهند. 
ماده 7� اين هيئت داراي دبيرخانه و گروههاي مشورتي علمي )دائم و موقت( 
خواهد بود كه كار دس��تيابي به روش هاي مناسب تر و رفع موانع احتمالي در 

برابر اهداف هيئت را پي گيري خواهد كرد.

نقد و بررسی مصوبه 
- پيكره بندی اندامواره مصوبه

عن��وان بن��دی مطالب من��درج در 
مصوبات در واقع پيكره بندی اندامواره 
به هم پيوسته محتوای مصوبه از ابتدا 
تا انتهاست. عنوان بندی ها می توانند 
به عنوان فهرس��ت اجمالی محتوای 
موجود در مصوبه عمل نمايند. بطور 
طبيعی باي��د محتوای فراوان موجود 
در ي��ك مصوبه با روش های مختلف 
منظم و ساماندهی شود. طبقه بندی 
محت��وا به روش ه��ای مختلف قابل 
انجام اس��ت و می توان بر اساس هر 
روش از طبقه بن��دی محتوا، مصوبه 
را عنوان بن��دی داخلی كرد. عناوين 
يك متن قانونی خاصه محتوای آن 
هس��تند و به جزييات آن يك قالب 
كلی می دهن��د و می تواند به وجوه 
گوناگون محتوای يك مصوبه وحدت 
و انس��جام الزم را ب��رای ارائه كارايی 

مناسب ببخشد.
- ضرورت اخذ مشاوره از زبان شناسان و اديبان و فارسی شناسان در تدوين 

مصوبات
در شرايط فعلی وضع مصوبه و وضع نابسامان بكارگيری اصول نگارش مصوبه 
در زبان فارس��ی، اخذ مش��اوره از زبان شناسان و فارسی شناسان آگاه كشور 
ضروری اس��ت. مش��اوران با ورود به عرصه های وضع مصوب��ه می توانند به 
تقويت و اصاح نابس��امانی های نگارشی مصوبات بپردازند و از اين طريق در 
بازه زمانی ميان مدت مصوبات را بر مدار استفاده از زبان فارسی معيار جمع 

بندی و طبقه بندی نمايند.
- ع��دم وجود نيروی انس��انی، امكانات و اعتبارات كاف��ی در مراكز و مراجع 

متعدد وضع كننده مصوبات
نظر به اينكه مصوبات كان كش��ور منقح نشده اند، وجود مراكز متعدد وضع 
مصوب��ه جز پيچيده تر كردن كاف س��ردرگم تورم مصوب��ه و وضع مصوبه 
حاصلی ندارد. بعاوه اينكه صرفا و بصورت تخصصی نيروی انس��انی، امكانات 
و اعتب��ارات كاف��ی در مراكز و مراجع متعدد مقرره گ��ذار وجود ندارد. ازاين 
روست كه با وجود افزايش روزافزون حجم و تعداد مصوبات، مشكات زندگی 
مردم نيز به موازات آن افزايش می يابد. قطعا دس��ت اندركاران وضع مصوبه 
در مراك��ز و مراج��ع مختل��ف از نظر دانش و تجربه تقنين و س��ازمان كامل 
وضع مصوبه در حد مجلس ش��ورای اس��امی نيستند. كمبود نيروی انسانی 
متخصص، امكانات پژوهش��ی و اعتبارات كافی موج��ب گرديده كه مقررات 

مصوب در بسياری از اين مراكز از كيفيت الزم برخوردار نباشد.
- مصوبه برای مخاطبان اندک بجای برای همه

مصوبه برای همه جامعه است و همگان از مواهب آن بهره مند شوند. مصوبه 
همگان��ی دارای مخاط��ب و ذينفع خ��اص و محدود نيس��ت و نمی توان در 
قالب يك مصوبه سراس��ری منافع عده ای محدود و معدود را تضمين نمود. 
معدودگرايی در وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی دارای سابقه ای طوالنی 
اس��ت كه نش��انگر عمق ضعف در روش وضع مصوبه س��نتی است. هيچ گاه 
همگان از اين دس��ت مصوبات احس��اس سود نخواهند كرد بلكه احساس بی 

عدالتی ناشی از آن بر تبعيت پذيری مردم از مصوبات اثر منفی دارد.
- بی توجهی تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات

وجود اين دست مشكات و رواج سرگردانی مقياس در وضع مصوبه نشانه بی 
توجهی تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات قانونی اس��ت كه نقطه آغازين 
انجام امور غيرقانونی در كش��ور است. تدوين كنندگان پيش نويس مصوبات 
بايد از كارشناسان باتجربه و دانا در دستگاه های اجرايی باشند تا مرتكب اين 

دست خطاهای نگارشی در تدوين پيش نويس مصوبه نشوند.
 - نبود توانايی پيش بينی آينده مصوبه در مراكز پژوهش��ی وابس��ته به وضع 

مصوبه كشور
دس��تاوردهای وضع مصوبه سنتی نشان می دهد كه 
مراكز پژوهش��ی مرتبط با وضع مصوبه كشور توانايی 
الزم برای پيش بينی آينده مصوبات را ندارند. از اين 
رو برد كاركردی مصوبات معموال در بازه كوتاه مدت 
قابل تحليل اس��ت. ش��اهد اين ادع��ا، اصاح مكرر و 
زودهن��گام مصوبات اس��ت كه در برخ��ی از موارد به 

كمتر از دو ماه هم می رسد.
- دف��اع مصوب��ه از حفظ حقوق عامه ب��ه مثابه بهره 

مندی همگانی
ه��دف مصوبه و وضع مصوبه، حف��ظ حقوق عامه به 
معنای بهره مندی همگانی از مواهب مصوبه اس��ت. 
حقوق عامی ش��امل حقوق اساسی و نيازهای اساسی 
مردم در جامعه اس��ت كه بر اس��اس اسناد فرادست 
جامعه تعيين مس��ير ش��ده اس��ت. مخاطبان مصوبه 
معموال عامه مردم اس��ت و می كوشد كه همگان در 
برابر مصوبه دارای حقوق برابر باشند تا كسی احساس 
ناروای تبعيض نداشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، 
بروز و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه عدم وجود بهره مندی همگانی به 

عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از ابهام و اجمال

در برخی از موارد نافهمی ناشی از واضح نبودن مصوبه به وجود ابهام و اجمال 
در مصوب��ه بر می گردد. واضع مصوبه به داليل مختلف از جمله وجود قرينه 
های لفظی و معنايی، از بيان همه ويژگی های مصوبه خودداری نموده است 
ي��ا آنها را در پس پرده ابهام بيان كرده اس��ت.ابهام و اجمال در وضع مصوبه 
عاوه بر مشكل فهميدن مصوبه توسط مردم، زمينه برداشت ها و تفسيرهای 
سليقه ای را به منظر سودجويی از مصوبه افزايش می دهد كه اين موضوع در 
بازتاب های اجتماعی عمل به مصوبه توسط مردم ايجاد مشكل می كند. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات زندگی 
مردم نشانه همراهی مصوبه و وضع مصوبه با ابهام و اجمال به عنوان ويژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- كارآمدی مصوبه به مثابه تحقق اهداف

كارآمدی به معنای تحقق اهداف نيز از ويژگی های عرضی مصوبه اس��ت كه 
در واقع اطمينان بخش نس��بت به مفيد فايده بودن مصوبه در جامعه اس��ت. 
مصوبه به معنی اخص كلمه زمانی به درستی اجرا شده و می شود كه بتواند 
اهداف از پيش تعيين شده خود را محقق سازد. اساسا شايد به سختی بتوان 
تحق��ق اهداف پيش بينی ش��ده در مصوبات را ان��دازه گيری كرد و ظرفيت 
تحق��ق اهداف را در بازه های زمانی خاص تعيي��ن و رصد كرد. در مصوبه و 
وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكات زندگی مردم 

نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ويژگی عرضی مصوبه است.
- پشتيبانی طبيعت به مثابه ماحظه جنبه های زيست محيطی مصوبه

برخی از مصوبات در حوزه مباحث زيست محيطی و مشكات منابع طبيعی 

اس��ت كه مصوبه و وضع مصوبه بايد 
آنها را دست مايه تعيين روابط مردم 
و حاكميت با منابع طبيعی قرار دهد 
تا اس��تفاده از آنه��ا در حالت حفظ 
و گس��ترش طبيع��ت باق��ی بماند. 
در بس��ياری از م��وارد وضع مصوبه، 
ماحظات زيست محيطی از اهميت 
ويژه ای برخوردار اس��ت كه ناشی از 
منابع طبيعی كش��ور است. تقسيم 
كار مل��ی ش��امل تدوي��ن، تصويب، 
تاييد، اباغ، اجرا، نظارت و تفس��ير 
مصوبه باي��د توانايی الزم برای توجه 
به ماحظات زيس��ت محيطی را در 
وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه 
و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، 
بروز و تشديد مشكات زندگی مردم 
نش��انه ع��دم ماحظه جنب��ه های 
زيس��ت محيطی مصوبه ب��ه عنوان 

منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوب��ه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزايش همفكری ها و 

همدلی ها
تقوي��ت همگراي��ي اجتماع��ي ب��ه معن��ای افزايش 
همفكری ها و همدلی ها يكی از اصول وضع مصوبه 
است. مصوبه همكاری های ايجاد شده خود را مديون 
همفك��ری ها و همدلی هاس��ت كه در پی تصويب و 
اج��رای مصوبه بوجود آمده اس��ت. اگر قانونی بتواند 
همدل��ی ها را به همفكری ه��ا و همكاری ها تبديل 
نمايد قادر اس��ت كارآمدی خود را تضمين نمايد. در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز 
و تشديد مش��كات زندگی مردم نشانه عدم تقويت 
همگرايي اجتماعي ب��ه مثابه افزايش همفكری ها و 
همدل��ی ها ب��ه عنوان اصول مصوب��ه و وضع مصوبه 

است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی نيازمند وضع مصوبه 

آگاهانه
تجلی انديشه منفغت عمومی در وضع مصوبه اساسی 
ايران، آگاهانه، كاربردی و عقانی است و اين اوصاف 

در درج��ه نخس��ت محصول غنای مبانی فقهی اين وضع مصوبه اس��ت و در 
درج��ه دوم نتيجه چالش های حكمرانی قبل از بازنگری مصوبه اساس��ی در 
سال 1368 است. اما در تقنين عادی، انديشه منفعت عمومی همچنان اسير 
چال��ش های وضع مصوبه اس��ت و مقنن عادی، جز اينك��ه منافع عمومی را 
مرزی برای مش��روعيت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد يا برای ممانعت از 
ورود خسارت به منافع عمومی تدابيری اتخاذ كند، تلقی منسجم و كارآمدی 
از اين مفهوم ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز 
و تش��ديد مش��كات زندگی مردم نش��انه عدم وجود منافع عمومی در وضع 

مصوبه است.
- حفظ حقوق عامه در مصوبه به مثابه برآوردن نيازهای اساسی

برآوردن نيازهای اساس��ی مردم به عن��وان مصداق بارز حفظ حقوق عامی از 
اهداف مصوبه و وضع مصوبه اس��ت كه همواره م��ورد تاكيد نهادهای حامی 
حقوق شهروندی بوده و هست. مصوبه هموراه حامی حقوق عامه مردم بوده 

است و مردم نيز حق دارند كه حقوق اوليه خود را از مصوبه و واضعان مصوبه 
طلب كنند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��كات زندگی مردم نش��انه عدم وجود برآوردن نيازهای اساسی به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه دورانديشی آگاهانه 

ويژگی معطوف به آينده بودن مصوبه به معنای دورانديشی در مصوبه و وضع 
مصوبه اس��ت. قانونی كه سطحی نگر باش��د نمی تواند جايگاه پديده ها را در 
گذر زمان به درستی تعيين نمايد. دورانديشی در وضع مصوبه امری است كه 
توسط وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی كمتر مورد توجه واقع شده است. از 
اين روست كه تغييرات و اصاحات مكرر مصوبات دستاورد دورانديش نبودن 
مصوبه و وضع مصوبه در ايران است. دور انديشی آگاهانه در مصوبه است كه با 
كنترل تغييرات پديده در جامعه اهداف از پيش تعيين شده برای آن را محقق 
می س��ازد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكات زندگی مردم نشانه عدم وجود دورانديشی آگاهانه در مصوبه و وضع 

مصوبه به عنوان ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه آرمانی و دست نيافتنی نبودن

بس��ياری از مصوبات گزاره های ش��يك و مقدس اند ك��ه از زمره آرمان های 
ارزش��مندند و اساسا قابل دستيابی نيستند. بكار بردن اين دست گزاره ها در 
قالب مصوبه ويژگی عرضی انجام شدن بودن مصوبه را نقض می كند. كاربرد 
فراوان اهداف بلندمرتبه و غيرقابل دست يابی در خال مصوبات صرفا درمان 
درد وج��دان در وضع مصوبه س��نتی و مايه رضايت 
مسئوالن ارشد نظام است. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكات 
زندگی مردم نش��انه آرمانی و دس��ت نيافتنی بودن 

بسياری از مصوبات است.
- پشتيبانی طبيعت از مصوبه به مثابه انجام بررسی 

علمی منابع طبيعی
علم و دانش به بررسی طبيعت پديده ها می پردازند 
كه از نظر تخصصی دارای رش��ته ها و گرايش های 
فراوان و متعددی اس��ت. مصوبه و وضع مصوبه برای 
بررسی پديده ها ناگزير به استفاده از دانش شناسايی 
پديده هاس��ت تا از اين طريق بتواند به تعيين روابط 
آنها با جامعه و حقوق متقابل آنها بپردازد. تقسيم كار 
ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، اباغ، اجرا، نظارت 
و تفسير مصوبه بايد توانايی الزم برای انجام بررسی 
علمی منابع طبيعی را در وضع مصوبه داش��ته باشد. 
در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز 
و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع طبيعی 

به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعاي��ت مرز ميان امر عموم��ي و امر خصوصي در مصوب��ه به مثابه عدالت 

گستری و تعيين حدود و شرايط جامعه
رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به معنای عدالت گستری و تعيين 
حدود و شرايط جامعه يكی از اصول وضع مصوبه است. مرزنگهداری بين امر 
عمومی و امر خصوصی در وضع مصوبه بسيار مهم است كه خود محتاج دانش 
و تجربه كافی در اين زمينه است. در وضع مصوبه سنتی به دشواری می توان 
اي��ن تمايز را در تقني��ن و اجرا ماحظه كرد. مصوبه و وضع مصوبه مدافع امر 
خصوصی مردم در راس��تای تامين امر عمومی برای جامعه است. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكات زندگی مردم نشانه 
عدم رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي به مثابه عدالت گس��تری و 

تعيين حدود و شرايط جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

چالش قانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz چهار شنبه  4 تیر 1399  شماره 5335 

اشاره:
فرهنگ و امور فرهنگی در پيش��رفت كش��ور از اهميت بس��ياری 
برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهن��گ و امور فرهنگی 
در جمهوری اس��امی ايران با شورای عالی انقاب فرهنگی است 
ك��ه طی چند دهه فعاليت خود مصوبات فراوانی داش��ته اس��ت. 
وض��ع مصوبه در قوه مقننه و س��اير مراك��ز و مراجع مقرره گذار 
در ايران دارای ويژگی های س��نتی و به س��بك ايرانی است و از 
آس��يب های مش��تركی در رنج اس��ت كه نهايتا كارآمدی آنها را 
در جامعه با مش��كل مواجه ساخته است. نظر به اهميت فرهنگ 
و امور فرهنگی در آينده كش��ور، »چالش قانون« نقد و بررس��ی 
مصوبات ش��ورای عالی انقاب فرهنگی را در دستور كار خود قرار 
داده اس��ت. اين نوش��تار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه تشكيل 
هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي و مناظره )ويژه معارف 
و علوم انساني( می پردازد كه هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )64( میکند:

ضرورت حمایت از كرسی های نظريه پردازی و مناظره !؟

ب���ه  تقوي���ت همگراي���ي اجتماع���ي 
معن���ای افزای���ش همفک���ری ه���ا و 
همدل���ی ه���ا یک���ی از اص���ول وضع 
مصوب���ه اس���ت. مصوب���ه همکاری 
ه���ای ایج���اد ش���ده خ���ود را مدیون 
همفکری ها و همدلی هاس���ت که 
در پ���ی تصوی���ب و اج���رای مصوب���ه 
بوج���ود آم���ده اس���ت. اگ���ر قانونی 
بتوان���د همدل���ی ها را ب���ه همفکری 
ها و همکاری ها تبدیل نماید قادر 
اس���ت کارآم���دی خ���ود را تضمی���ن 

نماید.

بس���یاری از مصوب���ات گ���زاره ه���ای 
ش���یک و مق���دس ان���د ک���ه از زم���ره 
آرم���ان های ارزش���مندند و اساس���ا 
قابل دستیابی نیستند. بکار بردن 
این دست گزاره ها در قالب مصوبه 
ویژگی عرض���ی انجام ش���دن بودن 
مصوب���ه را نقض می کن���د. کاربرد 
فراوان اهداف بلندمرتبه و غیرقابل 
دس���ت یاب���ی در خ���ال مصوب���ات 
صرف���ا درمان درد وج���دان در وضع 
رضای���ت  مای���ه  و  س���نتی  مصوب���ه 

مسئوالن ارشد نظام است

دكتر محمدرضا ناری ابيانه


